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LỊCH TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ 
TẠI CÁC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN 

NĂM HỌC 2017 - 2018 
  
I. NGÀY THỨ NHẤT: (Thứ hai hoặc thứ năm trong tuần) 
1. Buổi sáng: 
+ 8h00 – 8h30 : Ổn định, tập hát 
+ 8h30 – 9h15 : Khai mạc 
- Khai mạc tập huấn (Ban điều hành Giáo lý Hạt thực hiện) gồm: 
- Giới thiệu thành phần tham dự chương trình tập huấn  
- Cha quản Hạt tuyên bố lý do khai mạc 
- Lời khai mạc của Cha trưởng đoàn tập huấn 
- Cha đặc trách Giáo lý Hạt công bố lịch tập huấn tại Hạt 
+ 9h15  –   9h30: Giải lao 
+ 9h30  –   9h45: Ổn định lớp học, phòng học 
+ 9h45  –  11h00: Học chung, giờ Tâm Linh        
+ 11h00 – 12h00: Ăn trưa 
+ 12h00 – 13h30: Nghỉ trưa 
 
2. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp) 
+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 1 
+ 14h45 – 15h00:     Giải lao 
+ 15h00 – 15h45:     Học tiết 2 
+ 15h45 – 16h00:     Giải lao 
+ 16h00 – 17h00:    Học Tiết 3 
+ 17h15: Ăn tối 
 
II. NGÀY THỨ HAI: (Tức thứ ba hoặc thứ sáu trong tuần)  
Học riêng theo lớp 
1. Buổi sáng: 
+ 07h15 –  8h00:         Học tiết 1 
+ 08h00 –  8h15:         Giải lao 
+ 08h15 –  9h00:         Học tiết 2 
+ 09h00 –  9h15:         Giải lao 
+ 09h15 – 10h00:        Học tiết 3 
+ 10h00 – 10h15:        Giải lao 
+ 10h15 – 11h00:        Học tiết 4 
 
2. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp) 
+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 1 
+ 14h45 – 15h00:     Giải lao 
+ 15h00 – 15h45’:    Học tiết 2 
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+ 15h45 – 16h00:     Giải lao 
+ 16h00 – 16h45:     Học Tiết 3 
+ 16h45 – 17h00 :    Giải lao 
+ 17h15 : Ăn tối  
 
III. NGÀY THỨ BA: (Tức thứ tư hoặc thứ bảy trong tuần)  
Học riêng theo lớp 
+ 7h00 –   7h45:         Học tiết 1 
+ 7h45 –   8h00:         Giải lao 
+ 8h00 –   8h45:         Học tiết 2 
+ 8h45 –   9h00:         Giải lao 
+ 9h00 –   9h45:         Học tiết 3 
+ 9h45 – 10h00:         Giải lao  
+ 10h00 – 10h45: Tổng kết tập huấn: 
- Quý cha trong giáo hạt và đoàn giảng huấn có mặt đầy đủ 
- Giới thiệu thành phần do ban hạt 
- Phát biểu tổng kết của Giáo Hạt 
- Cảm tưởng của đoàn tập huấn Ban giáo lý Giáo phận 
- Phát biểu cha Quản hạt hoặc cha đặc trách giáo lý hạt 
+ 11h00: Ăn trưa (Giải tán). 
 
* Lưu ý: Chiều thứ 4 quý thầy và quý Sơ trong đoàn giảng huấn di chuyển về hạt 
kế tiếp. Riêng trưa thứ 7 sau khi ăn trưa tại giáo hạt vừa tập huấn, đoàn giảng 
huấn sẽ lưu lại tại đó cho đến sáng ngày Chúa Nhật. Đoàn sẽ tới hạt tập huấn 
tiếp theo và ăn trưa rồi ở lại cho đến hạt tiếp theo. Các Giáo lý viên sau tiết học 
cuối của các buổi chiều có thể được về nhà, nhưng sáng ngày hôm sau phải có 
mặt đứng thời gian quy định. 
Theo ý kiến của đại đa số các giáo hạt, tuần tập huấn nên dành thời gian cho 
việc chuyển tải chuyên môn, do đó  không có thánh lễ khai mạc và bế mạc vào 
trong chương trình. 
Trên đây là chương trình nội dung tuần tập huấn của Ban giáo lý đức tin Giáo 
phận, chúng con tha thiết xin quý cha và quý ban Giáo lý tại các giáo hạt tạo 
mọi điều kiện giúp đỡ để chúng con có thể hoàn thành bổn phận mà bề trên 
giao phó. 
Kính chúc Quý Cha, quý thầy cô và quý vị tràn đầy ơn Chúa và gặt hái được 
nhiều kết quả trong kỳ tập huấn này. 
Chúng con xin trân trọng cảm ơn. 
  

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GIÁO PHẬN 


